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 ريمأ» روكذلا اهيوخأ سفانث نأ ًامئاد لواحت يتلا ةريغصلا ُةطقلا «هتوكسب» مهوأ
 5 اريشماو

 . رصقلا ءاحنأ يف بعلتو اهضعب ّقِباسُت اهسورد تمتأ ام اذإ ٌةريخصلا ططقلا تناكو

 . ممرلا ملعتي ناكف «ريشمأ ١ اَمأ ٠ ينخُت ( هتوكسب و ونايبلا لع فزعَي ريم : ناك

 حصأ ىنعمب وأ ةيقاّرلا ةملعتملا ططقلا نم اهُدالوَأ حبصُي نأ (ةريمأ مهمأ تممَص دقو

 . تاوّذلا ططقلا



 ةيصو بتكت نأ تركف كلذلو ءازعألا اهططق لبقتسمل ةنئمطم ؛ ةيقار» ةديسلا نكت ملو

 لداخا داتمألا ايماحمو اهقيدص بلط يف تلسراو . اهتاقو دعب مهّلبقتسم نٌمؤت ىتح

 . ةنابخلا

 ًاروجع ًالجر ناك دققف ٠ ريتك وأ ليلق يف هّمسا ٌةبشي «رابجلا لداع» ٍقاَتسألا نكي ملو

 ءيجملاب عرسأ دقف « «ةيقار ةديسلل ًاصلخُم ًاقيدَص ناك هنأ ابو « 212 ىوقي داكي ال
 ا 2 مع 0 0 و -

 . ديرت امك اهتورث عيزوتو اهتيصو ةباتك يف اًهدعاسيل اهَزْنَم ىلإ



 ةفرغ ىلإ ةّلصوأو يماحملا «رابجلا لداع» ًداتسألا مدخلا سيئر « دورمن ١ ليقتْسا دقو

 عمس ٌةأجفو . هّنولطنب يوكي ذأ ثيح هتفرغ ىلإ «دورمن ١ داع مث « ةيقار٠ ةديسلا لابقتسا

 . «ةيقار» ةديسلا توص رصقلل ةيلخادلا ةعاّمسلا لالخ



 5 كا[ علا ع 36-67 5 0 2
 ءازعالا ططقلل يتورث لك َكرتا نا ديرأ يننإ يماحملل لوقت «ةيقار١ ةدشلا كاك

 هئانتعا ٌريظت مدخلا سيئر «دورمن » اهذخأيَق . مهتافو دعب اّمأ . مهتايَح لاوط اهب نوعتمتي

 . تاونسلا هذه لاوط ططقلاب



 ٌةطقلاو . ٍططق عبرأ ؟ تاونسلا هذه لك زظتنأ له» : مدخلا سيئر (دورمت ١ ٌركَفو

 «! ًادج ًاريثك ٌرظْنَأَس ٠ نولوقي امك © حاورأ عيسب

 تلمتكا دق ٌةطخلا تناك ٍططقلل ءاسملا َةبجَو َدعيِل خبطملا ىلإ «دورمن » طبه امدنعو

 ُةطِقلا تناك . ةمونم ًابوبح بيلحلا عم ّعضَي نأ ةطخلا وذه نم ءَرُج لوأ ناك . هنهذ يف

 اري نأ انو مهعم هءاشع لوانتيل «يدابز» رأفلل ةوعدلا اوهجو دق اهدالوأو ( ةريمأ)

 . امج مولا فارجو ىح بدلا



 ٌدحأ هاري نأ نودب ةمئانلا ططقتلا َةلس ًالماح « مالّظلا يف .لزنملا نم «دورمن » َلَسَت

 نيدملا عراوّص يف اهداقو « ةيراخبلا هتجارد قوف ةلسلا «دورمن » عضوو . لزنملا 0

 . قنيدملا جراخ ةيفيرلا قرطلا وحن ًاهجتم « ةئداحلا



 تاالكلا ضعب ةتمجاه يرابكلا ل دا قوف هير راخبلا هتجاردب «دورع» ريس ءانثأ ةأجفو

 طططقلا تطعيس لكدتع ملا يف ةير راخلا ةيجاردو وه هسفن دجوو (ةهراوت دعم )رسال

 . رهنلا يناج ىلع ةبطرلا تاشعألا طسَو مهب اذإو . ٍديدَشلا زازتهإلا نم ايمن

 ىلإ داعو . ًاكلاح ُمالظلا ناك دقف اهدي ملو . ططقتلا َةلس نع تحبي «دورمت ١ ذخأ

 . «ةيقار١ ةديسلا ىلإ اهذيعي نم ططقلا ىلع َرْثعَ الأ ىّنمتي وهو رصقلا



 دربلاب ٍةرم لوأل نورعشي ! اه ىَنرُي ةلاح يف اًلافطأو «ةريمأ» ٌةطقلا تناك كلذ ةانثأو

 . ملظملا ناكملا اذه ىلإ مهب ىتأ يذلا امو « مه َنيأ نوردي لو( فرحلا»

 نسحأ نأ «ةريمأ» ٌةطقلا تأر ٍذئدنع « ةفصاع بارتقاب ًاناذيإ ٌرمَرُي دعرلا ادب « ةأجفو

 .. حابّصلا ىتح ةلسلا يف اهلافطأ عم مانت نأ وه هلعفت ام











 . هيف اوشيعي نأ اهلافطأو ( ةريمأ » نا ص تا ٌططقلا | روصتت

2 ّ 
 هلق لع ةعضارا ةقش و ةقلعملا هع د اك 0 « شمشم»١ لاقو

 0 ل
2 

 . هتقش ىلإ باهذلاب هحارتقأ ىلع «ةريمأ» ٌةطقلا تققاو ُهَمالك ّه



 يماس» ّطَقلا لانه ناك نقف . « شمشم» َةَقِش يف ًةديعس ٌةَأجافُم رظتنَت ططقلا تناك « ٠ م 2 0 8 3 - 2

 . ةيقيسوملا ةتقرف عمو «شمشم» ّقيدَص يمايسلا

 اهنرع يللا ةعئارلا فسرلا ىلإ اوعهيسسا املنع ةلحرلا قانم اهذالوأو 0410 2

 ٍددجلا هَءاقدصأ ُدَقَتْفَِس هاف عب داس لا اذه يف « شمشم»َرعّش . هتقرفو ) يماساا

 ا ا

 تك 0 (« شمشم» اي 0 ذهل : نسل ( ةريمأ » اق

 اذإ ًاقيمع ًانزح ُنزحتَس اهْنأل (ةيقار» ٍةدَسلا رصف ىلإ ًادغ دوعن نأ بجي انّدكلو . كرُكْشَت
 . انجن مل





 ةظحل تناَح يلاتلا ,مويلا يف «ةيقار' ٍةديَسلا رصق ىلإ ّططقلا تلصو امدنع

 3 (ةريمألو 12

 2 قمع ؛ نزحب 0 وهو مهكرتت « ةدشب كال ٌدَقَتْفَِس هنأ ( نشمشما رولا

 ور هل نوكي نأ ىَمتَو ٠ ُةبجعُت عَ ل اهابحَ ناك يتلا ةيرحلاو ةيبورعلا ةابح نأ َرعْشَو

 . نيمرتحملا ططقلا يان: لتم كافطأو



2 
 ن ان١

 0 ا 7 706 3

 (« شمشم زوصتت مل . (دورمت ١ محل ةبصت لق خف يف اوُعقَو دق ةعبرألا ُةءاقدص
 ٍريغصلا بابلا فلَخ مُهّرظتنا رصّقلا ةقيدح يف اناس ا

 مهب َزَت كلذ دعبو رخآلا َدعب ًادحاو هيف مهُّداطصَي حرسُأ , لاوج هدي ينو مهب ًصاخلا

 , ًادج ٍةديعب ةنيدم ىلإ هيف مهّنَحْشيل ًاريبَك ًاقودنُص مه َّدعأ دق ناك ثيح لبطُشإلا ىلإ
 اك مدا



 20 -_- د 0 9 َ 0 وع
 ثيغتستو خرصت ٠ ةريمأ عمس يذلا « يدابز رافلا باسح بسحي مل (دورم » نكلو

 . (انل ثدح اع «شمشم» طقلا ربخآو بهذأ (يدابز» ايا : هب

 نم ٍةَريبُك ةعاجشل جاتحت ًةرماغُم « شمشم» لثم ريك طقل ريغص رأف باهذ َناكو
2 

 . هئاقدصأو «شمشم» ىلإ ةلاسرلا لصوُي نأ عاطتسا يذلا رأفلا





 . لبق نم اهل ًاليثَم ناكملا دهشي مل ةرجاشم تاق ٍرصَقلا لبطنمأ يفو

 فلا قودنص ىلإ اًهافطأو «ةريمأ» لقي وه اينو . ةتطخ فَي ( دورت » ادب اهدنعق

 « «دورمن ١ اومجاهو لبطسإلا لخاَد ىلإ ةلاّضلا ططقلا نم ٌةقرف هعمو «شمشم١ مفدنأ
 ع وع 5

 نشب رخل طططقلا تادبو . همدق يف (دورغ ١ ضَع يذلا ( يدابز رافلا كلذ ف مَهدعاَسو
8 :7 1 0 2 3 2 0 

 . اهدالواو «ةريما» حارب قلطاو ةمواقملا  عطتسي مل يذلا (دورمت »

 لخاد ةتعقوأ 00 لك هرفاوحب (دورمت » (رتنع» نامحلا لكر مهب وره هاو

 8 0 سم 5 ع 0 2غ يا 3 2

 قودنصلا قلغنا ةعرسبو . اهدالواو « ةريما١ لابقتسال ادعتسمو احوتفم ناك يذلا قودنصلا

 ىلع دورت » اهعم َقفَتا دق ناك يتلا ,لقتلا ةبرَع تلَصَو ةظحللا هذه ينو . (دورمن ١ ىلع

 . رلاَعلا رخآ ىلإ اهتلحر تأدبو «دورمن ١ هلخادبو قودنصلا تطقتلاق ٠ قودنصلا ٍنحَش



 نمو رضقلا ِق ءازعألا اهَطّطِق تدجَو امدنع لاح لعسأ يف «ةيقار» ةديسلا تناك

 . مهعم شيعلاب هتقرفو «شمشم» طقلل تحَمَس اهِتداعَس طر

 ونحُي بأ اهل حبصُأ ذإ ٌراغصلا ّططقلا تحرفو « «ةريمأ» نم « شمشم» جوري ٍقئدنعو
 . ةداعس يف ةيمحلا شاعو « ابلع هع ا 0 ع

 6 0 ا رح ا ل
 ةاجف ىفتحا اذامل ىرت» : اللا ةديسلا عمست ططقلا تناك رخآل نيح نمو

 0 1 كلا ِ -
 ةطقلا مستبتف . هينيعب (ةريمال١ زمغُي « شمشم» ناك ٍذئدنعو «؟ (دورمت ١ صلخملا ىمداخ

8 58 1 3 0 0 53 4 8 5 2 5 0 

 نيأو اذا نوملعُي اوناك دقف ٠ مهروهظ ىلع اوقلتسُي ىتح ٌراغَصلا ًططقلا كحضتو « ةريمأ ١

 : ةاحف (دورمن » ىفتخا












